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Animal testing in biomedical research 
 

A Catalunya, així com en d’altres països, «La utilització d’animals 

d’experimentació en la recerca biomèdica» és un tema candent. 

Per una banda, gràcies a l’experimentació amb animals s’estan 

desenvolupant nous fàrmacs  i tractaments amb la intenció de 

millorar-los perquè siguin més eficaços i més segurs; però per 

una altra banda, la comunitat científica i civil no  vol que els 

animals pateixin ni morin en aquest procés d’experimentació per 

obtenir aquests medicaments. Malgrat que el nombre creixent 

d’alternatives a l’ús  d’animals per a l’experimentació va a l’alça, 

encara no se’ls pot excloure totalment d’aquestes pràctiques. 

 

Context del debat 
 

Sou un grup de ciutadans sensibilitats pel tema i us han 

encarregat d’assessorar una comissió de polítics abans  que 

redactin  una llei sobre l’experimentació amb animals. Per poder 

donar resposta a aquesta demanda, us heu d’informar, debatre 

entre vosaltres, arribar a acords i redactar unes que fareu arribar 

a la comissió de polítics. Concretament heu de poder donar 

resposta a la pregunta sobre la qüestió següent : 

 

Fins on s’hauria de permetre que arribés l’experimentació 

amb animals per tal de millorar la nostra salut? 

Targetes de cas 

( amb les que estàs més d’acord) 
Targetes d’informació  

(per argumentar la teva opinió) 

1. Tria les targetes de cas i 

d’informació que consideris 

més apropiades, col·loca-les 

al tauler. Després escriu quin 

és el teu punt de vista inicial 

sobre el tema?(15’) 

2.Inicieu el debat tot utilitzant 

les cartes de conversa. 

Recordeu les regles del bon 

debat (30’) 

 

 

 

 

3. Després del debat, recolliu 

les conclusions del grup. 

Quines orientacions donareu 

als polítics que respongui la 

pregunta de partida? (15’) 

3. Finalment reflexiona, 

individualment, sobre com el 

debat ha canviat el teu  punt 

de vista inicial? Com? (5’) 

 

Per a un bon debat, tingueu en compte  les 

orientacions següents: 

 
 Cal compartir l’objectiu del debat  

 El tema ha d’interessar tots els membres de grup.  

 Cal respectar els torns de paraula i deixar espai i temps 

perquè de tots els membres intervinguin. 

 Cal arribar a tenir un llenguatge compartit perquè els 

participants es puguin arribar a entendre. 

 La informació rellevant ha de ser compartida.  

 Les opinions personals han d’estar raonades i 

argumentades per tal de donar suficient informació als 

interlocutors per a poder-les debatre. 

 Les intervencions/aportacions  han de circular, s’han de 

reprendre, recuperar, incorporar al fil de la conversa, s’han de 

comparar, valorar, etc.,s’ha de jugar amb elles. 

 S’ha de pretendre arribar a unes conclusions, sumant veus 

no excloent-les. Es busca arribar a acords per progressar 

conjuntament. 

Instruccions 

 


